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Evaluatie Scan Mei
De eerste Scan Mei campagne en de daaraan
gekoppelde CyberScanMRA App zijn als positief
ervaren ondanks tegenvallende aantallen. De
evaluatie leverde een verbeteringsslag qua
vraagstelling en uitvoering op.
Ook is aangegeven dat vanaf
september alle ICT studenten de
App gaan gebruiken om
minimaal 1 scan af te nemen
tijdens hun stage. Dit levert
bewustwording bij bedrijven op. Echt een
initiatief om ICT veiligheid op het gebied van
Cyber Security op de kaart te zetten.

Digitalisering, Security en Innovatie
De middag bij het SQC (Security Quality Centre)
van KPN te Hilversum, stond in het teken van
toekomstvisie en ontwikkelingen. Een
gevleugelde kreet van de KPN CTO Erik Hoving
was: “alles gaat naar de
Cloud, echt alles”. Tevens
werd de glazen bol als
management tool
aangeraden. Het
netwerken tijdens dit
event heeft werd als positief voor onze
community ervaren.

Momenteel zijn de lesbrieven gereed en
wordt De uitwerking doorgepakt, waarbij
het Corbulo College (VMBO te Voorburg)
de penvoerder is. Verdere ontwikkelingen
volgen.

Matching bedrijven en studenten
Om beter op de vraag en aanbod situatie
van bedrijven en stagiaires in te spelen is
er een initiatief om “matching ”op de
kaart te zetten. Bedrijven geven hierbij
hun behoeftestelling qua ICT stagiaires
aan en in welke periode deze begeleid
zullen worden. Vanuit de opleidingen
wordt de match gezocht wanneer, en met
welk profiel studenten op zoek zijn naar
stageplaatsen. Ook het hybride leren,
waarbij studenten op stage gaan als zij
eraan toe zijn en niet op vaste ,omenten
is onderdeel van dit initiatief. Ook de
mogelijkheden van matching gekoppeld
aan een elektronische leeromgeving
worden bekeken.
Cincero IT | 8 juni 2017 | De eerste
Ethical Hacking Bootcamp op onze
nieuwe locatie. Vandaag hebben wij
6 docenten te gast. Zij zijn hier voor
een Ethical Hacking Bootcamp van
Michael Tong Sang.

Keuzedeel “Awareness in Cyber Security”
Er worden duidelijke stappen gezet binnen deze
ontwikkeling van een VMBO/ Niveau 2
lesmodule. Samenwerking vanuit het Mondriaan
college te Den Haag, het ROC van Amsterdam/

Flevoland en het Cyber Security Centre MRA
zorgen voor de onderlinge verbinding. De
doelstelling hierbij is het creëren van een
doorlopende leerlijn op het gebeid van
Awareness binnen het VMBO, naar het MBO.

De kop hierboven is vanuit Linkedin met
ons gedeeld vanuit Cincero (het vroegere
Ultimum). Wederom een blijk van de
investeringen in docenten en opleidingen
van het Cyber Security Centre MRA. De
bootcamp is door de aanwezige als
zinvol, leerzaam en uitdagend ervaren.

Wauw voor MISS IT
Tijdens een presentatie aan VHTO (Vrouwen in
het Hoger Technisch Onderwijs) over “meer
meiden in de ICT” heeft
ondergetekende de
voorlopige cijfers
bekendgemaakt voor het
schooljaar 2017/ 2018. Het
aantal meisjes in de ICT voor
het ROC van Amsterdam is
gestegen van 3% naar 6% = van 35 naar 76
studentes ( 1.374 totaal) Maar liefst een stijging
van 100% (doelstelling was naar 4%). Een
noemenswaardige prestatie met dank aan onze
Rolmodellen (vrouwelijke docenten) en
ambassadeurs (vrouwelijke
studenten) die dit met hun
inzet en de financiële impuls
van JPMorgan mogelijk
hebben gemaakt. Zeker een
opsteker en vertrekpunt voor
de toekomst om dit niet een
eenmalige actie te laten zijn, maar om
doorlopend te blijven investeren in meer meiden
in de ICT.

Security stagiaire en beroepsbeoefenaar.
Gezamenlijk met het HvA docenten team
wordt een goede voorbereiding op het
HvA Cyber Security aanbod ontwikkeld
voor onze studenten.
Door Reza Esmaili (ICT Docent en onderzoeker HvA)

Op 16 juni zijn docenten vanuit de HvA
en het ROCvA een week bij elkaar
gekomen om samen een Cyber Security
Development cursus te volgen.
Docenten worden na deze cursus twee
jaar lang begeleid om deze cursus in te
zetten voor de beide
onderwijsinstellingen (HvA en ROCvA). De
docenten gaan samenwerken om deze
cursus te differentiëren voor het niveau
van hun studenten.

Cyber Security Development Course
Door Jan Dolphijn (ICT Docent ROC van Amsterdam)

In de komende twee jaar werken het ROCvA en
de HvA samen om een doorlopende leerlijn te
ontwikkelen op het gebied van Cyber Security.
We ontwikkelen in een periode van twee jaar,
onder begeleiding van de Salford Manchester
University, een studie aanbod waardoor MBO
studenten veel aantrekkelijk worden als Cyber
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